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Komedia referendum ludowego w polsce zakończyła się.Wyniki,będąyOgło-

ezone wprawdzie dopiero 12 go ^Okróbetń" o j aką chodziło Mikołajczyk
zdecydowani nie.pozwolic na żadną p. b
kowi i niewątpliwie wybory s±ałszują? g-c
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sportowe,podczas gdy przeciwnik ma ołow w rękawicach,pod
gę
Pie w brzuch. endum
^^TMoswie^nroce^ie-^Yrok^mu

;5Sybyłhd^W ^kołajczyk,by°rozpoclą6 prg>ę ^ł^acy,którai
wstępnego etapu na dnodse j””dns
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zostali w większości wymordowani,należy ich jeszcze pubu
to™« «b== Mtoto.I y=%ąŚ”“=";SSLK°=!K«tylto lutellsencd. «y

łość stawał sie chłop polski reprezentujący ogroumą. i <,
w lanocześnie,aktywny,politycznie,patriotyczny,posiadający |g^nowiono Wykorzytach walki poczucie odpowiedzialności za k-ui-j.
J P
J -nrr-tmeimni
stać oferta Mikołajczyka. Jeszcze dymiły gruzy ./arszawy, za co przynaj - J
Iłowie bvli odpowiedzialni hosianie.Jeszcze toczył się"proces 16-u ,ściąg
w
niĆtych do Moskwy podstępnie "na słowo ^^J^yjBkiego |®“e^|ł^aw^
-nrzedstawiono Mikołajczykowi do podpisu nową umowę, śmiejąc, się przy^ kułak.Mikołajczyk chciał uwierzyć,że ta jedna umowa zostanie wyją
trzymana^
dotrzymana w żadnym punkcie.Mikołajczyk ani jego stron_
nictwo nie miał najmniejszego udziału w ^ądzeniu nie posiadał żadnego w-pły
wu na przebieg wypadków.0 zapadłych decyzjach i juz Poprowadzonych pldy
mach dowiadywał się Mikołajczyk i jego ministrowie na posiedzeniach iaoy
Ministrów,której uchwały były juz tylko formalnością.Jeśli chodzi o udział
w rządach, członkowie PSL stali sie tylko marioneu am3:0
. Mikołaldzyą
P^radoksalnośc sytuacji wzmagał fakt ogromnej P°?u^n?s^b^^tów y
ka wśród społeczeństwa.Metylko chłop, ale częsc mieszczans ,xf
,
wierzyła w Mikołajczyka z nadzieją tonącego.nomunisci postanowili i tę p,p
larność,która im nie przeszkadzała skoro władzą nie musieli się dzielić
wykorzystać dla swoich celów.Pozwolono na swobodny 1®
enia sieP®o hlomomencie zarządano poddania sie ->od wspólną komendę. 2 3-^
<
. ,
ku.Gdy Mikołajczyk nie zgodził się na to - komunistom pozo
= 3werro Tak
brzymi*
korzyść:ujawnienie
się. zćekonsoirowanie
.
jak^przedrokiem
lało się tolzęściowo
z AK,tak całego
obecnie udało
się ' fz pct
PSL
Wszystkie aktywne elementy są znane i można je za jeonym zamachem zn .
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W tych warunkach przyszło referendum.Cóz pomoże uroczystyprotest
Mikołajczyka przeciw nadużyciom wyborczym w iluś tam 0^?sach?
phazlewać
teraz dopiero wołać,ze referendum,było oszustwem.Czy z można tył
x
- _■
się czego innego,mając do czynienia z przeciwnikiem u z i 3 ny ,
y .
nym władzy nie oddać,działającym w interesie obcego mocarstwa i hołdujący
totalistycznej zasadzie, że każdy środek jest dobry, jeśli prowadzi do żarnie
rzonego ^^ryment referenaUm niezależnie od wyników potwierdził doniosły
fakt,że Naród dojrzał politycznie.Wielka,frekwencja glosujących ws "3
ze społeczeństwo pragnie si^ wypowiedzieć,choc per.tidia postawionych .3
i azjatyckie formy wyborcze nie pozwalają na to.
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Warszawska Rada Ministrów w związku z przypadającą w dniu ^lipca
rocznicą śmierci gen.Sikorskiego postanowiła zwrocie się do zą u
7
skiego o pozwolenie na sprowadzenie zwłok Generała do kraju.V/niosek ten
stał przyjęty przez gabinet jednogłośnie przy jednym wstrzymującym się. a
Rłosu powstrzymał sie mianowicie wicepremier Mikołajczyk,
.
P W ten drastyczny spos b zaprotestował on przeciwko szarganiupamię
ci Sikorskiego przez ludzi, kto-ych uważa widać za,niegodnych zaszczytu udze
łu w pogrzebie Sikorskiego.Nie chciał zapewne by i przy tej °kazji uczynio
no z chwili żałoby bezwstydną masówkę agitacyjną,jak to się zda zy
-.
B
łym tygodniu z pogrzebem Macieja Rataja.
,
,
Oo-bn-ia
Jak wiadomo PSL początkowo odmówiło żądaniu PPR,by pogrzeb Rctaja
Odbył się na koszt państwa,co społeczeństwo zrozumiało jako uznanie o ec
nego reżimu za nie zasługujący na honor reprezentowania Narodu w e; t
chow Wielkiego Polaka.Niewiadomo jakimi drogamizzmuśzono Mikołajczyka a
zmiany stanowiska,Pogrzeb odbył się na koszt państwa i stał się wie - ,
hałaśliwym wiecem politycznym.Nie brakło nawet ulotek,rozrzucanych nad.
trumną z samolotu i transparentów z hasłami wyborczymi.Chcąc uniknąć,p
nego sprofanowania zwłok ś.p.gen.Sikorskiego,Mikołajczyk wstrzymał się
głosu na Radzie Ministrów.
W, j— BRYTANIA
POLGCE^ZIOTA
,
W. wew* ew WW W* WSTRZYMAŁA
«—• e* —*WYDANIE
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Rząd Brytyjski poinformował oficjalnie, ambasadora polskiego w.Lon
dynie, że wstrzymuje ratyfikację umowy skarbowej między obydwoma krajami,
w myśl której Polska miała otrzymać 4 miliony funt.szt.złota zdeponowaneg
w W,Brytanii i na podstawie której ma być dokonana likwidacja interim rea_
sury Committee,a to z powodu niedotrzymania,przez Polskę zobowiązania Prze
prowadzenia wolnych wyborów, Do chwili upewnienia się,przez W.Brytanię
wy
konaniu przez polski rząd tymczasowy zobowiązań przyjętych na podstawie po-^
stanowień konferencji jałtańskiej,sprawa ratyfikacji i wykonania umowy pozo
stanie w zawieszeniu.Nota brytyjska krytykuje,w szczególnie.ostrych słowach
aresztowania członków PSL w Polsce oraz zamknięcie ?-u oddziałow stronnic
twa pod pozorem współpracy z partyzantami.

WYNIKI_RERERENDUM
Reżim warszawski spodziewał się w dniu referendum fali zamieszek
i spotkała go niespodzianka.Referendum przeszło w,spokoju.społeczeństwo
zorjentowało się, że komunistom zalezy na wywołaniu rozruchów,by tym .-Łat
wiej przeprowadzić "cuda nad urną" - i zachowało spokój..
.
e
Znane sa óuż rezultaty z większych miast.'-7 Warszawie 215.000 ludzi
odpowiedziało na pierwsze pytanie "tak", 101 tysięcy - "nie1'.Na drugie py
tanie .*255.000 - :,takn i 60.000 - "nie",na trzecie pytanie?305.000 - ‘tak*
i 15.000 - "nie".Zbliżone cyfry wykazuje Łódź,natomiast w Krakowie na pier
wsze pytanie większość wyborców odpowiedziała "nie". ,
z
Wicepremier Mikołajczyk załozył protest przeciw ważności głosowania,
opierajacc się na tym, że obowiązujące przepisy nie były zachowane przy od^
dawaniuci obliczaniu głosów.Mikołajczyk podał,ze w wielu okręgach,np. w
tarnowskim urny z kartkami zostały przed obliczeniem głosów zabrane z lo
kali komisyj i przewiezione na inne miejsce.V.7 okręgu wrocławskim areszto
wani zostali wszyscy przywódcy ludowców.1200 osób z PSL aresztowano w Lub
linie.W Poznaniu aresztowało UB vj ciągu ostatnich paru dni,p'nad 5.000 człon
ków PSL~u.“Nigdy nie zgodziłbym się na referendum,gdybym wiedział,ze przed
stawiciele PSL będą wykluczeni z komisyj wyborczych"..- oświadczył Mikołaj
czyk na zakończenie wywiadu.
Członkowie PSL.którzy usiłowali rozdawać ulotki stronnictwa byli
z miejsca aresztowani.Tymczasem komuniści otrzymali ze skarbu państwa 65
milionów złotych na propagandę,zaś PPS 40 milionów.,
Protest Mikołajczyka nie będzie miał oczywiście praktycznego wpływu
na rezultat oficjalnych obliczeń.Widocznie jednak wicepremier mógł przed
łożyć druzgocące dowody fałszerstwa wyborczego,jako uzasadnienie swego pro
testurskoro reżim musiał przyznać się częściowo do "n i e,d o,k ładnoś c i".Mianowicie z kół oficjalnych Rządu tymczasowego wy jaśniono,jak po
dają Reuter, ze istotnie zdarzyło się, iż częśc, głosów była obliczana poza
lokalami komisyj wyborczych. "90% głosów zostało obliczonych w lokalach ko
misyj, podczas gdy pozostałe 10% przeniesiono na inne miejsca,aby uchronić
członków komisyj od napaści ze strony podziemnych band reakcyjnych terorystów".
Oświadczenie to jest przyznaniem się do fałszerstwa,i do pogwał
cenia ordynacji vryborczej,tymbardziej,ze jak zapewniało radio warszawskie
z wyjątkiem drobnych incydentów w Olsztynie -czy Złotkowie,głosowanie odbyło
się się v/ spokoju i powodu do obaw nie było.
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_ęł7Q5Ę_KLAMSTWA„

Jeżeli dzisiaj w Polsce tworzą się i rozwijają nielegalnoorganizaje,jeśli wzmaga się działalność partyzantów,wzrasta teror polityczny,grauje bandytyzm podszywający się również pod firmę akcji politycznej,to.przy
zyną tego jest nietylko niechęć do okupanta.Niechęć ta jest zaledwie jed,ą z przyczyn,które w sumie dadzą się wyrazić jako poderwanie ideowych podtaw wolności.
.
Jest faktem,że żadna z istniejących partyj politycznych.w Polsce
.ie odzwierciadla w pełni prądów nurtujących społeczeństwo,nie jest jego
•rawdziwym wyrazem.Atmosfera politycznego zakłamania,przemilczenia faktów,
postulatów społeczeństwa,sytuacja przymusowego kłamstwa jest źródłem zhiąd nieerganizowanych,spontanicznych i niezawsze szczęśliwych prądów prze-,
tkających życie polskie.zepchnięte do atmosfery plotek i akcji nielegalnejc
Są dwa podstawowe składniki każdego polskiego programu politycznego,
który mógłby porwać masy.Są nimi: niepodległość i reformy społeczno-gospcareze.Dopiero w obrębie ich granic może byc mowa o wolnej,dyskusji polit
ycznej.O niepodległości pełnej i rzeczywistej w Polsce dzisiejszej nie mci się i niema żadnej partii,która miałaby możność otwartego podjęcia dykusji na ten temat.Uniezależnienie Polski od Rosji,sprawa granic wschodioh.tt są niezbędne elementy problemu niepodległości - tematy w Polsce zaronlone i zakłamane.Ich wykluczenie z wolnej dyskusji mści się.
Przebudowa gospodarcza kraju została dokonana szybko i w sposob delagogiczny,bez liczenia się ani z możliwościami ani z rzeczywistymi potrze• ĄTTii kraju.Olbrzymia większość narodu była i jest za przebudową społeczną
'olski.Ale właśnie dlatego chce i winna mieć możność swobodnego przedyskuto
wania tych zagadnień,bo nie jest wcale rzeczą obojętną w jakich formach prze
budowa będzie dokonana.Nie jest rzeczą samą przez się zrozumiałą,ze,Polay rozumieli przez reformę rolną tworzenie karłowatych,niejednokrotnie dwuektarowych gospodarstw,jak to miało miejsce w południowych województwach
olskich.Nie jest rzeczą oczywistą,że przez upaństwowienie podstawowych gaęzi przemysłu rozumiano przejęcie przez państwo niewielkiej fabryki pasty
o Zębów.Czy to jest czy nie jest podstawowa gałąź przemysłuTNa ten temat
ożna i należy podyskutować.
Zakłamanie i, przemilczanie najważniejszych zagadnień politycznych,
olski powoduje bezwartościowość wszelkich oficjalnych wypowiedzi,głosowań
t.p»W tych formach zagadnienia te mogą znaleźć swój wyraz tylko przypadiem*
Najbardziej zasadnicze pytania usunięto wogóle z^dyskusji.Nic dziwn
ego, że w tych warunkach rodzi się teror,wzrasta nieufność,ginie wolność,
ie pomogą fikcje głosowań,gdy życie polityczne rozwija się poza nimi,nie
ogąc znaleźć ujścia w legalnych formach,
CŚWIĄDC ZĘNIĘ_ GEN ...BORA
Po siedmiotygodniowym pobycie opuścił Stany Zjednoczone gen.Bór-Koorowski, odjeżdżając do W. Brytanii na pokładzie statku”Queen ^Mary;’Generał
egnany był uroczyście przez przedstawicieli Polonii amerykańskiej,która
łożyła zapewnienia,że nie ustanie w walce ”o niewygasłe prawa Narodu Polkiego do pełni wolności państwowej i demokratycznego systemu rządów”.Przed
djazdem gen.Bór wydał następujące oświadczenie:
”Opuszczając Stany Zjednoczone,w których spędziłem 7 -tygodni jako
ość Kongresu Polonii Amerykańskiej,rad jestem,ze raz jeszcze spotykam się
przedstawicielami prasy amerykańskiej.
'Przez cały czas pobytu mego w Ameryce widziałem powszechnie wzrastaące zrozumienie ze strony opinii publicznej tej prawdy,iż trwały pokóy w
uropie uzależniony jest od przywrócenia wolności tak Polsce,jak i reszcie
rajów Europy środkowej.
t?Każdy prawie rozumie tutaj, ze przywrócić pełnię wolności i niepodle
głości mojej Ojczyźnie- jedynego kraju alianckiego,który jest okupowany pr/o
przez obce siły zbrojne - może jedynie całkowite wycofanie Czerwonej Armii
sowieckiej tajnej policji,która rządzi Polską.^adne referendum,żaden pleiscyt,żadne wybory nie mogą mieć najmniejszego wpływu na rozwój polityczny
gospodarczy Polski dopóki kraj rządzony jest przez Moskwę przy pomocy maionetek stanowiących komunistyczną grupę mniejszościową utrzymywaną przy
ładzy za pomocą bagnetów sowieckich.”
^ANSTWA^BĄZ-TYCKJE^MAJA^PRAWO^DO^ZYCIA

Paryski tygodnik katolicki :;Temoignage chretien” ogłosił obszern;r
rtykuł pod powyższym tytułem.Nawiązując do obrad drugiej konferencji pary^ll
skiej,.autor zwraca uwagę na los narodow bałtyckich,o których w czasie konerencji nic się nie mówi,choć losy ich są tak bliskie sumieniu całej chrzetijańskiej Europy.Dokoła nich wytworzyła się kompletna cisza,jakgdyby kon-

geSMSrslłSS^s^
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blik,podnosząc w ten sposob ogolną -losc. os°o wy»ie.,io

w wykonaniu plaprzeszłc W, ludności.Najazd niemiecki P^szkcdził Moskyie w.wykon^
nu deportacji ok.700.000,ludzi z oamej j
walk niemiecko-sowieckich
w lecienl941dr° powstańcy§bałtyccy obrócili swój oręż przeciwko wojskom ro-

sy0^111. Okupacja niemiecka nie była jednak bynajmniej
ziut^^ąteobietnic niepodległości a przynajmniejprzymusowych doSzeprzySzłaWd^aUoScja^^LnSr
e
niszczenia mfejsco^ej'ludności i tłumienia wszelkiej idei niepo^egłościo
wej.W dniach od 12 lipca do 6 sierpnia oddziały sowiecie wymoiaow y
s
ludność miejscowości Kalsnava i Laudcna na uo.wie.. 'h -nrzedstawiKlboga koło Tallina kilka tysięcy osób.w tym ok-%0 czołowych przedstawi
cieli inteligencji zostało żywcem spalonych na stosach.lnc dziwn|go^ze
tych warunkach ludność uciekała w popłochu na zachód, '
d • h przebywa
zach dla wysiedleńców w strefach okupacyjnych pai. o .•
obecnie ok»250.000 Bałtów,.
•
..
e-i o w r 1944 rządy
Na terenie Litwy,Łotwy i Estonii rozpoczęty
£ gi
NKWD. Wprowadzono stan wyjątkowy,rozpoczęto nowe ^portacj ’kpZtałcenia teche-łAwni e młodzieżą.W r.1949 wywieziono clo Rosji pcu pozorem m niczego w szkołach świeckich ok. 60.000 młotych Bałtów w wieku od 12 - -.8
lat.Pozatym deportacje w r.1945 objęły ok.60,000 osób d°-°s0?Q ń dzi żyjąo
laństw Bałtyckich przebywa, armia sowiecka o?1ZLC^a.9a_8°°^0nTgmoi , yją
kosztem miejscowej ludności.Czy można się więc , d_._cv
p. ór-odków ostateczChretien" - ze doprowadzona do rozpaczy ludność chwyta się
T]QT.-hv7.anckie?
nych, próbuje stawiać opór, chroni się do lasów, tworzy odc.ziały
Ilośpoddziałów leśnych" na terenie Nadbałtyki obliczana jest na ęo.ucu
ludzi.
bombą_atomowa_na_bikini

W niedzielę,dnia 30 czerwca o godz.23.30 dok°nano.na'y2^e4ńhvL°wej Bikini na Pacyfiku eksperymentu atomowego .Przygotowania
mającej wykazać działanie bomby atomowej na morzu trwałyod szeregu i
0_
cy.Celem zrzutu miała być zakotwiczona u wyorzezy atolu
d ■ , lł-)Pska. złożona z 79 okrętów.Na okrętach umieszczono zwierzęia dla c<_low e cs-e
rymentalnych.W doświadczeniu brało udział 4-0.000 osob,w tej lic
•
uczonych różnych narodowości,którzy będą badali skuuki wywołań
„^1 iżn
podstawie danych wykazanych przez rozmieszcz ne na wyspie i w jej pobliżu
aparaty naukowe.Najbliższe posterunki obserwacyjne znajdowały się w odieg
łości pO km.od centrum wybuchu.
.
.
Bombę zrzucił z samolotu major amerykański,który osiągnął.rekord
celności.Uczeni spodziewali się, że działanie bomby na wodzie ę zie _P p
gowane i wyrażali nawet obawy,że rozpętanie w tych warunkach now
łu może mieć nieobliczalne skutki dla całego globu ziemskiego.±ymcz^em
wbrew przewidywaniom e.Cekt bomby był stosunkowo niewielka.Blandy
3 okręty, 8 zostało ciężej a 25 lżej uszkodzonych, zldmi^ał amerykański 1
y
oświadczył,iz wybuch bomby atomowej okazał się mniej skuteczny dlc 1 v,
niż nalot japoński na > -arl Harbourohowniez dla istot zyjących bron storno
wa nie przeć stawia się uak groźnie., jak tego oczekiwano„i .rerwsze rap
-y w
zują, że zwierzęta na ocalałych okrętach nie zginęły.kie jest to.jedna_x o y
le miarodajne,że według doświadczeń'osiągniętych w Hiroszima śmierć isto
zyjących, które przebywały w obrębie działania, energii atomowej może nastąp
pic w ciągu trzech tygodni-Gdy chmura,która po wybuchu w zniósła się^nad Bi
kini, osiągając wysok *sć lOc.500 mtr<., opadła - okazało się, ze na wyspie stoją nawet palmy.Seismogra-fy na świecie nie zanotowały wstrząsów.Nazajutrz po
wybuchu można juz było zblizyć się do wyspy i stwierdzić, ze nawet ryby v/
strefie niebezpieczeństwa nie odniosły szwanku.
Jeżeli jednak eksperyment nie wykazał takich efektów,jakich się_spo
dziewano, nie oznacza to bynajmniej,aby broń atomowa nie była bronią przy
szłości.Niedawno dyskutowano w amerykańskiej Izbie Reprezentantów sprawę
rakiet at orno wy cb , kierowanych automatycznie, których, zasięg wynosiłby kilkakilometrów, a szybkość była, większa niz szybkość światła»Broń taka sta
nowiłaby groźniejsze niebezpieczeństwo dla floty niż zwykła bomba atomowa.
Tymczasem prace nad ustanowieniem międzynarodowej kontroli atomo--^
wej nie ustają.W New Yorlcu powołano specjalną podkomisję,która ma.-uzgodnić
plan tej kontroli.Do komisji wchodzą delegaci 6--u pańsbw:Ste Zjedn. ,Rosji,
WeBrytanii,Francji,Meksyku i Australii.Przewodniczącym jest delegat Australi

- 5 PRZEGLĄD WYDARZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH
Postępy konferencji paryskiej
Ministrowie Spraw Zagranicznych ester ech mocarstw sebr ani ^Paryżu
wykonali znaczną częsc pracy .przyg-towaw
a —sadnicze" różnice miedzy dwosą to wielkie ani decydujące rozstrzygnięcia,zasadnicze rożni
toiJnama blokami wschodnim i zachodnim pozostały,
-jednak nie oczekiwał,
wet nie zblizył do tego jedynie rozsądnego
granicach,w
by to było w obecnej chwili możliwe.W tych jednak szc^płych gran^
jakich wschód i zachód mogą ze sobą rozmaw jakiej się znajdujemy,
umożliwiają przeciąganie tej przejsciow j ->y'
mie^ na przyszłość.Skoa więc i nie wykluczają .możliwości ^ehszych porozumień na^p y
Mo_

des* jednak,ze rozma
wiają one^e^obą i chcą rozmawiać^
drobniejszych spornych^ytaA które stanowiły dotychczas przeszkodę w dalszych rozmowach Przyznano
wyspy Dodekanezu Grecji,ustalono ®?sady podzia ^w^oak j
-B
Franmarynarki wojennej ,uzgodniono . granice włos__
wreszcie wspólną platforcji ku wielkiemu niezadowoleniu rfłochow,z -k1 wedłuP' którego stworzony
mę rozmów w sprawie Triestu.Jest nią plan
-norjdanw zarządowi czterech mo
na bvć z Triestu i okolicy autonomiczny okrąg poddany zarządowi w
carstw przy.współudziale Jugosławii i Wł°ch. 0„g^adnienie będzie on przedlegałaby rewizji.Nie jest to plan wyczerpują. y
na lei row*miotem przetargów,stwarza jednak możliwości oys
3
™ rolę pi4rednika
dzenie,Należy podkreślić,iz irancja odgrywa z powodzeniem iuię y
w $‘aryzu^ulnllnac jnym pUnktem konferencji było ultymatywne żądanie Przed
stawiciela St.Zjedn.wyznaczenia daty konferencji j°^°^°w®^ponuje wyznaczegotowość udzielenia odpowiedzi w ciągu 2-5 dni.hyrnes proponuje j
nie konf^eze^5ensięTo5jecia^ysiusji co do kluczowego zagadnieniaiprzy- ■
szłości Niemiec.Francja zamierza złożyć w tej sprawie ™^ny projekt,q ile
tósS! chc?el!b7wlL^fXraS.3^iemcy^ancja domaga sie.wyodręb
nienia z nich Zagłębia Buhry jako osobnego organizmu państwowego i przyłą

Niewiadoma jest jeszcze przyszłość byłych k°l°P;3 wł°stvmcza= em kolonie ™ pozostawałyby pod dotychczasowym brytyjskim zarządem.Rosja

żąda wyznaczenia komisji międzynarodowej.
W.Brytania przeciw żydowskiemu terorowi
Władze Brvtviskie w Palestynie przeprowadziły na szeroką skalę are
sztowania przywódców żydowskich.Powodem aresztowań była szeroko zakrojona
akc ja^erorystyczna trzech organizacją
dz.m i wojsku brytyjskiemu.Władze brytyjskie stwierdziły ląc
■ y ganizacyj z Jewish Agency i aresztowały członków Agencji.łącznie areszt
wano ok.2000 osób.Szkody wyrządzone akcją terorystyczną obliczane są na
4.000.000 funtów.Przyczyną terom jest niezadowolenie Zydow z biytyjskieg
stanowiska w sprawie imigracji do raleśtyny.W ciągu °stat
g
P
biło nielegalnie do brzegów Palestyny 9 statków z żydowskimi emiorantam .
Sprawa Hiszpanii w Radzie bezpieczeństwa
Sprawa Hiszpanii wesz'a w skład,zelaznego^repertuaru Rady Bezpieczeń
stwa ♦Mimo nieustannych narad nie znaleziono dotychczas formuły
c,
3d
cej wszystkich partnerów.Podkomitet złozony z przedstawiciel
*. 5
Australii i Polski zaproponował rezolucję w mysi której sprawa Hiszpanii
pozostawałaby pod ciągłą obserwacją Bady bezpieczeństwa.hezolucja ta
łona wbrew zdaniu Langego spotkała się z zasadniczym sprzeciwem Rosj .
Wybór Prezydenta we Włoszech
Enrico de Nicola,69~o letni adwokat z Neapolu został wybrany Pre
zydentem Republiki Włoskiej .Wybór ten należ ., uważać za szczęśliwe posuni.r
cie ze względu na popularność Prezydenta w południowych
h
wi mu silniejsze powiązanie monarchistycznie nastrojonych Włoch Powudniowyc
z nową Republiką.
Polsko-francuski pakt przyjaźni
'
Po zakończeniu, konferencji paryskiej wyjeżdża wiceminister Spraw,
Zagranicznych Modzelewski do Paryża celem przeprowadzenia rozmow w sprawie
zawarcia paktu przyjaźni między Polską i Braneją.
Pakt ten pomyślany jest jako narzędzie dla przeszkodzenia ewentu
alnej nowej agresji niemieckiej.

- 6 _DWĄ_SYSTĘMY_
Dłup-i okres pokoju pozwolił Szwecji rozwinąć wybitnleWÓj potencjał
przemysłowy i dał krajowy tak.ważnyądobr?bybóTOiie:1"Siarnięciom na polu kulnożycie w opinii świata zawdzięcza Szwecja głównie •
? ir-nań który no—

® i.s2”SK=5»

pees-fsx

ustroju aemotoatyomegoepod^eg^na sp

g,;n
drsśrSi‘;s;“^sS3i‘rpós1p"K*~2™=gs7zg“łh“ziorr
°r't
daje młodzieży równy start życiowy,wzorowa organizacja służ y
pewnia społeczeństwu najlepsze warunki hygieny i lecznic
’ y . psoc-;al
gospodarczy stwarza korzystny rynek pracy,a postępowe ustawodawstwosocjal
ne chroni interesy klasy Pracującej.Wreszcie rozpowszechnienie.w ^iu^co.^
dziennym najnowocześniejszych, urządzeń praktyczny
nra-ncłt-w
wejTrozrywkowej zacieńa różnice materialne poszczególnych warstw.
5
Szwcja posiada rząd socjalistyczny,ktorego P^ycja zdaje si oge
rać coraz mocniej na rozszerzających si? poglądach postępowych sp leczeń,
stwa.Ingerencja czynnika rządowego jest bardzo duża ^®tylk
t ysobiltego
podarczym,ale i w różnych dziedzinach życia społecznego a na
,
®
obywateli.Wybitnie radykalny system podatkowy obcina nazbyt wygotowane y
ski.a szerokie kompetencje administracji państwowej i samorządowej stoją
na straży równości wszystkich obywateli wobec P^®wp
.
konserwatyzm
Równocześnie jednak poszanowanie tradycji i wrodzony konserwaty
stołeczny nowodula.iż Szwecja nietylko zachowała dawną reakcyjną 101 ;
zeroętrzną^państwapaką jest monarchia,leęz honoruję ^^™snoścl ®
podstawowych zasad w zakresie swobód jednostkowy ,
p
panowaniu dwu
P
Bowiem system społeczny szwedzki oparty jest na P°a^owaniu dwo_
kardynalnych czynników2ewolucjonizmu społecznego oraz szacunku d
g
śei ludzkiej
cieszy s.ę duzym. względami s'^60 Potężnego sąsiad^
roswi skiecro który Kłosi doskonałe recepty na stosowanie w praktyce idea^.
ustr^ju^demokratycznegołJest rzeczą znhą, zę P^rewne sobie ruchy:socjalizm
i komunizm nie sympatyzują ze sobą.Choć bowiem w^_±0 ^7
. Nie^iest teszły na inne tory organizacyjne i inne przeszły przeobrażeń .
J dy dziwnym,że ze strony rosyjskiej enuncjacje.krytyczne pod a^rese
™ecji dają się słyszeć częstoipoglądy na zagadnienia społeczne w obu krajacn
są biegowo prze
ukształtował formy państwowe na wzór P^-^ł^śi^od
żającej się ostro ku górze i zbudowanej z kilku.członów kastowych ściśle od
siebie oddzielonych,a mianowicie:grupy rządzącej,partii,policji.wojs i
administracji oraz u dołu szerokiej masy, obywateli.-ozy°ja jedn°|*ki
ży w tym systemie od stopnia przydatności w maszynie państwowej.Bogactwo,
przywileje,a nawet stopień odżywiania mierzy się miejscem zajmowanym w apa
racie państwowym i partyjnym,
Na
Myśl i wola obywatela ujęta jest w karby propagandy
-1'a
przekonania indywidualne miejsca niema.Jednostka musi przyjąć
y p i o
dy rządowej,albo bodzie zniszczona.Obywatel,który śmie wyłamać się z karbów
dyscypliny przestaje być obywatelem, staje się "liszencem , albo ?^ruje
obozu karnego.Miliony ludności “demokratycznego" państwa sowieckiego prze
bywają w obozach.Zapornocą obozów rozwiązano w Rosji problem Pracy*
VZ systemie sowieckim niema miejsca na dorobek społeczny przeszło
ściePojecia i wpłyv\ry klas.które posiadały ongiś znaczenie uległy zm^
niu.Całe życie przefasonowano na nową modłę.W systemie tym zrodził się po
tworny termin 2 ::hyły człowiek”.
„SPRAWY__POLSKIR_ZAGRANICA„
KSIĄDZ- BISKUP JÓZEF'GAWLINA obchodził 25~o lecie swej pracy,kapłań
skiej.W związku z tym przyjęty został na uroczystej audiencji u Papieża.
W Bazylice Loretańskiej odbyła się następnie uroczystość,w której wzięli
udział przedstawiciele II Korpusu oraz kompania honorowa z Batalionu 00
dońskiego ze sztandarem.
z
.
.
POMNIK POLSKICH PILOTÓW myśliwskich,którzy służyli w RAF-ie wznie
siony będzie na lotnisku w Nordholt.
z
BRYTYJSKI SAD wojskowy w Hanowerze skazał na śmierć dwu,Polaków.
J.Olszewskiego i P.Romanowskiego za strzelanie do policjantów niemieckich.
Wyrok został zatwierdzony przez Naczelnego Dowódcę wojsk brytyjskich w
Niemczech,
W LENINGRADZIE w biegu na 10 tysięcy,mtr.z udziałem 217 zawodników
sowieckich,dwóch jugosłowiańskich,czterech fińskich i 1 polskiego - zv^ycięzył w czasie 52/19,1 Polak Witold Widuła z Częstochowy.
AMERYKAŃSKI CZERWONY KRZYŻ mianował swego specjalnego reprezentan
ta na Polskę.Został nim p.Czesław Slcdziński,który udaje się do Warszawy,
gdzie wraz z 6-u innymi delegatami pełnić będzie funkcje kontrolne przy

rozdziale materiałów rabunkowych wartości 8 milionów dolarów.
MI?DZYNARODOv/Y ZLOT HARCERSKI odbędzie się w .ozwecji pod koniec lip
ca.Na zlot Lnie zostali zaproszeni harcerze z Polski.,Na zapytanie ze strony
Komendy Harcerstwa w kraju,,jaki jest powod tego pomiuiecia.,Międzynarodowe
Władze Harcerstwa odpowiedziały.ze skauting jest organizacją opierającą
ę
ściśle na ideologii chrześcijański ej,ostatnie zas ustawy harcerskie w -olsc
zostały zmienione w sposób odrywający harcerstwo od tych podstaw,Szwedzi
proponowali przysłanie z Polski pocztu sztandarowego w składzie
a „j.
ch.3Ll?8kij62?P prości •

SZWEDZKA DELEGACJA HANDLOWA wyjeżdża 4.lipca do Polski pod kierow
nictwem posła Zenona Przybyszewskiego -Westrup.Delegacja ma przeprowadzić
rozmowy celem przedłużenia polsko-szwedzkiej umowy handlowej.której ^et, .~
upływa w grudniu.Niewiadomo czy i o ile w tej nowej umowie będą uwzględnione
polskie życzenia dalszych kredytów gotówkowych i towarowych,wyrazone przez
ministra Jedrychowskiego podczas jego pobytu w .otocknolm^er.
BISKUP LUTERzJMSKI SZERUDA uzyskał w czasie swego pobytu w ozwecji
dla polskich luteranów kwotę 46.000 koron.W tych dniach wyjeżdża do Polski
szwedzka ekspedycja dla rozdziału darów.Ilość luteranów w -rolsce spad±a oóec
nie do 200.000. wobec 900,. 000 przed wojnę.
MIASTO KRÓLEWIEC,stolica Prus Wschodnich zastało przez Okupantów
sowieckich przemianowane na Kaliningrad,
, . . .
r.
.
Z^DZI Z ROSJI i z'Polski przybywają do amerykańskiej streiy okupa
cyjnej w liczbie do 10.000 miesięcznie.
.,
K
. .
TŁOCZYNSKI I SPYCHAŁA przyjechali do W.Brytanii z Włoch,aby w^iąc
udział w turnieju tenisowym w Wimbledon.Na interwencję władz warszawskicn
litera nP,: /'oznaczająca Polskę7 została usunięta w drugi dzień turnieju z
programu przy ich nazwiskach.Incydent powyższy wywołał, w v/lmbledon pewnego
rodzaju sensację,lecz już następnego dnia brytyjski 7.wiązek lenisowy zorjen
tował się.ze Spychała i Tłoczyński nie przestają być Polakami dlatego,ze
tak się podoba władzom warszawskim i literę ”P:i przywrócono,przepraszając
jenocześnie zawodników za nierorozumienie.
BIBLIOTEKA POLSKA - instytucja o charakterze kulturalnym powstaław
W,Brytanii.Celem Biblioteki Polskiej jest pielęgnowanie i rozwijanie pismien
nictwa oraz szerzenie wiedzy o Polsce.Prezesem zarządu został wybrany p.lymon
Terlecki,Sekretarzem - Jerzy Jur-Lerski.

KONIEC^PATRIACJI^Z^NORMEGlI.

Dnia 22 czerwca odpłynął z Oslo ostatni transport repatriantów pol
skich w liczbie 98 osób„Tymsamym oficjalna repatriacja została zakończona,
co pozwoliło władzom norweskim na zmianę ustosunkowania się wobec pozosta
jących w Norwegii Polaków.Przedewszystkim udzielono Polakom prawa pracy na
warunkach równorzędnych z robotnikami norweskimi.Obozy będą kolejno likwido- .
wane.W chwili obecnej istnieją jeszcze 2 obozy-iw Halden,przeznaczony dla.
kobiet z dziećmi craz ludzi niezdolnych do pracy i w Myssen, obóz przejścio
wy, Skąd następuje przydział dc pracy w grupach po 20 do pO -sob. , , ,
W związku z tą nową polityką wobec uchodźców zanotować również trze
ba wydarzenie niekorzystnesjest nim cofnięcie suówencyj norweskich dla szkół
polskich.co spowodować musi likwidację tych szkół.Norwegowie stanęli na Suanowisku,ze uchodźcy z chwilą gdy wchodzą w społeczeństwo norweskie,muszą
przestać korzystać z filantropii,tymbardziej,ze mają dc dyspozycji szko„y
norweskie, lub mogą utrzymywać szkoły polskie na własny koszt=15 czerwca ?CL.
była się uroczystość zakończenia nauki w szkołach z udziałem przedsCc wicieli
władz norweskich i organizacyj polskich.Szkołę rzemieślniczą
Moss okonczyło 101 osób,z czego 10 wyjechało transportem repatriacyjnym do maju.
Szkołę powszechną i gimnazjum ,w Messen ukończyło 189 osób.
POMYŚLNE „WYNIKI ..WALKI Z GŁODEM
Były Prezydent St, Z jedn/Hoover oświadczył w przemówieniu radiowym,
że została już wypełniona istniejąca przed dwoma miesiącami luka. w zaopa
trzeniu Europy w żywność,obliczana na 3,6 milionów ton0Wszelkie wstrzyma
nid dalszych transportów zjanicowyci groziłoby jednak kieska głodu, warun
kłem utrzymania minimum zaopatrzenia Europy w żyvmosc jest og.."aniczenie non
sumpcji w krajach rozporządzających nadwyżką. Zapasy ,zyimosci w żadnym, z za
grożonych głodem krajów europejskich nie przekraczają pO- o dniowych rezerw^
KATYNIA W. NORYMBERDZE

W procesie norymberskim rozpoczęto przesłuchiwanie świadków
sprawie mordu 11.000 oficerów polskich \v Katyniu.Oskarżyciel rosyjski skrada od
powiedzialność za mord na sfery wojskowe niemieckie i GoeringaoDwaj świadko
wie oskarżenia nie stwierdzili niczego co bezpośrednio wykazywałoby wmę
Niemców. Zeznania świadków obronyr nie wykazały w. niczym winy Rosjan..oprzeczne te zeznania wniosły niewiele światła do sprawy0
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. Rada Polskich Stronnictw Politycznych skierowała w dniu 29 °^w"
ca r.b. depeszę, do Ministrów.Spraw Zagranicznych
Brytanii, St. Zjed
i Francji treści następującej; Ostatnie wiaaomoąci z . .
ktgrzy pr©wa
żonym terorze politycznym,o masowych aresz
, demokratycznych
dźili walką podziemną z Niemcami oraz członków niezależnych dem
W.

= hf.**—

's:
sunku do niewinnej ludności.Rada apeluje usilnie
wy
tej ludności*11
ROZWIĄZAŃ IE_ZWI^ZKU__POLĄKÓW NIEMC ZECH

Władze brytyjskie rozwiązały Związek Polaków na terenie Schleswig
Holsteln i Hamburga i wydały nakaz zaprzestania wszelki jd^^^ł
Dotychczasowe funkcje samorządu polskiego przejąć mają
.
£ b
szcze
pmy ośrodkach zbornych",tworzone pod kontrolą UNRRA.Dotychczas oia^
gółów o powodach rozwiązania Związku.
WIADOMOŚCI_Z_KRAJU

NARODOWE ŚWIĘTO AMERYKAŃSKIE przypadające 4 H^ynie będzie obchodzone w Polsce.Zakaz wydało Ministerstwo spraw zagranicznych Towa y
Przyjaźni Polsko-Amerykańskiej w Warszawie.
. . urządzeniami.PoUNIWERSYTET WROCŁAWSKI ocalał wraz ze wszystkimi urządzeniami.r
litechnika zachowała wszystkie maszyny i urządzenia techniczne W chwil
przejmowania przez władze polskie znaleziono w prosektoriach
Pz
Studenci we Wrocławiu korzystają ze stypendiów p
liczy 800
czego 450 płacą za stołówkę.PSL na Uniwersytecie Wrocławskim liczy ow
członków,PPR -120 członków.Wykładają profesorowie Uniwersytetu Lwowskie

go i Wileńskiego^ AUTOBUSOv;A mięazy Krakowem i Katowicami
jedyną
linia sprawnie funkcjonującą w Polsce.Dwa razy dziennie c.iOdzą
Sycz^ w razie za^pien!a%iletu w Orbisie można mieć
sce siedzące.Bilet kosztuje 180 zł.Pozostaje to w jaskrawym kontra|Ci
do komunikacji kolejowej,która.jest przeciązonaUrey wsiadaniu ^o pocią
gu obserwuje się "bicie,krzyki i nawet strzały. ^agony ą .
y
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AT,E.T^ STEFANA STARZYŃSKIEGO nazwano ulicę wiodącą z placu Krasińskich do wiaduktu ż 01 i"b orskie go.
PODNIESIENIE NORM WYŹYJIENIA uchwaliła Rada Ministrów w postaci
dodatków dla dzieci do lat 12-u,dla kobiet ciężarnych i matek karmiących.

POSZUgWĄNIĄ_RODZIN_

Halina Skrobecka,Stockholm,Yittstocksgatan 30 posżukuje Andrzeja
Dobrowolskie go,urodzonego w r.1925,syna kpt.Stanisława Dobrowolski g,
ginionego podczas powstania warszawskiego.Podobno podawał wiadomość
bie przez radio szwedzkie.'
.
.
, .
Maria Majewska,Vrigstadhemmet,Yrigstąd poszukuje Majewskiego Wła
dysława ur. w 190? r. i Majewskiej Lucyny ur. w 1905 r.,zaginionych w
sie powstania warszawskiego.
n
Bipno poszukiwania rodzin PCK w Niemczech podaje swój nowy
i.
Lemf*J?de b.DiepholzyPolish Red Cross, Germany.
Prenumerata "Wiadomości Polskich" kosztuje 2 korony miesięcznie.Ogłosze
nia o poszukiwaniu rodzin są bezpłatne dla uchodźców w obozach, rosimy
czytelne podawanie nazwisk i adresów przy zamawianiu prenumeraty. .
y
i korespondencję kierować należy na adres,redakcji^
Godziny przyjęć w redakcji w dni powszednie od 11 - do Ip-ej,
~

WydawcyiStanisława Dahn i Friherrinnan Józefa Armfelt
Adres, redakcjiiStockhoIm,Riddaregatan 25 og. 1 tr.,tel.6l
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